
FB-BP.3111.185.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Bielawa

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Bielawa 855 85503 2010 400,00

Razem 400,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta 
Boguszów Gorce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Boguszów Gorce 855 85503 2010 400,00

Razem 400,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.
Z up. WOJEWODY DOI/T^:LASKIEGO



FB-BP.3111.185.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Bolesławiec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Bolesławiec 855 85503 2010 400,00

Razem 400,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta 
Chojnów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Chojnów 855 85503 2010 300,00

Razem 300,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) -przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

A

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Duszniki Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Duszniki Zdrój 855 85503 2010 100,00

Razem 100,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.
Z up. WOJEWODY DQLXK>! A:1



FB-BP.3111.185.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Dzierżoniów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Dzierżoniów 855 85503 2010 600,00

Razem 600,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji — MF008.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta 
Głogów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.l 19 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Głogów 855 85503 2010 1 400,00

Razem 1 400,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta 
Jawor

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Jawor 855 85503 2010 400,00

Razem 400,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Jedlina Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.l 19 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Jedlina Zdrój 855 85503 2010 200,00

Razem 200,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełno sprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Jelenia Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.M F.l 19 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Jelenia Góra 855 85503 2010 1 000,00

Razem 1 000,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta 
Kamienna Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Kamienna Góra 855 85503 2010 400,00

Razem 400,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta 
Karpacz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Karpacz 855 85503 2010 100,00

Razem 100,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta 
Kłodzko

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Kłodzko 855 85503 2010 400,00

Razem 400,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta 
Kowary

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny — MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Kowary 855 85503 2010 200,00

Razem 200,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Kudowa Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Kudowa Zdrój 855 85503 2010 200,00

Razem 200,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Legnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Legnica 855 85503 2010 1 800,00

Razem 1 800,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.185.2020.MJ



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.185.2020.MJ

Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Lubań

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Lubań 855 85503 2010 900,00

Razem 900,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji

przedmiotowej decyzji należy 

-  MF008.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta 
Lubin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny — MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Lubin 855 85503 2010 1 400,00

Razem 1 400,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta 
Nowa Ruda

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.l 19 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Nowa Ruda 855 85503 2010 800,00

Razem 800,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta 
Oleśnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Oleśnica 855 85503 2010 800,00

Razem 800,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta 
Oława

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Oława 855 85503 2010 800,00

Razem 800,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Piechowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Piechowice 855 85503 2010 100,00

Razem 100,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełno sprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.185.2020.MJ



FB-BP.3111.185.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Pieszyce

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.l 19 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Pieszyce 855 85503 2010 200,00

Razem 200,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.
Z u d  w n.r<



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta 
Piława Górna

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.l 19 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Piława Górna 855 85503 2010 200,00

Razem 200,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Polanica Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Polanica Zdrój 855 85503 2010 100,00

Razem 100,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Szczawno Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Szczawno Zdrój 855 85503 2010 100,00

Razem 100,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.185.2020.MJ



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Szklarska Poręba 855 85503 2010 100,00

Razem 100,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.

DYREKTC 
Finansów



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta 
Świdnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Świdnica 855 85503 2010 600,00

Razem 600,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.
Zup.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta 
Świebodzice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Świebodzice 855 85503 2010 300,00

Razem 300,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.
^ • ^ ^ D Y D ^ O S L A S W



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta 
Świeradów Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.l 19 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Świeradów Zdrój 855 85503 2010 100,00

Razem 100,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.
Z  up. WO.FJ



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta 
Wałbrzych

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Wałbrzych 855 85503 2010 1 300,00

Razem 1 300,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.
Z  lip lif t lD  *



FB-BP.3111.185.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta 
Wojcieszów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.l 19 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Wojcieszów 855 85503 2010 100,00

Razem 100,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta 
Wrocław

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Wrocław 855 85503 2010 10 200,00

Razem 10 200,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.
Z ud w .



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta 
Zawidów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Zawidów 855 85503 2010 200,00

Razem 200,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta 
Zgorzelec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dziai Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Zgorzelec 855 85503 2010 700,00

Razem 700,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta 
Złotoryja

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UM Złotoryja 855 85503 2010 200,00

Razem 200,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bardo

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.l 19 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Bardo 855 85503 2010 100,00

Razem 100,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bierutów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.M F.l 19 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Bierutów 855 85503 2010 300,00

Razem 300,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia

t

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.M F.l 19 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Bogatynia 855 85503 2010 600,00

Razem 600,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bolków

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Bolków 855 85503 2010 200,00

Razem 200,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Brzeg Dolny

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Brzeg Dolny 855 85503 2010 300,00

Razem 300,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.l 19 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Bystrzyca 
Kłodzka 855 85503 2010 300,00

Razem 300,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełno sprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Chocianów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Chocianów 855 85503 2010 200,00

Razem 200,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

Z Up l/in

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Głuszyca

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Głuszyca 855 85503 2010 100,00

Razem 100,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.
z up. i.p^w ooY  r



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Góra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Góra 855 85503 2010 500,00

Razem 500,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.

Z
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f i n a n s ó w  i  n u c l ż e t u



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.M F.l 19 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Gryfów Śląski 855 85503 2010 200,00

Razem 200,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełno sprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Jaworzyna Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Jaworzyna 
Śląska 855 85503 2010 200,00

Razem 200,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Jelcz-Laskowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Jelcz-Laskowice 855 85503 2010 500,00

Razem 500,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.
z up. wQf£vyoQY Jto lJ o ś la s
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Kąty 
Wrocławskie 855 85503 2010 600,00

Razem 600,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Lądek Zdrój

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.l 19 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Lądek Zdrój 855 85503 2010 100,00

Razem 100,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
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Urząd Miasta i Gminy 
Leśna

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.l 19 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Leśna 855 85503 2010 300,00

Razem 300,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.
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Urząd Miasta i Gminy 
Lubawka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.l 19 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Lubawka 855 85503 2010 200,00

Razem 200,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełno sprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.
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Urząd Miasta i Gminy 
Lubomierz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Lubomierz 855 85503 2010 200,00

Razem 200,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.
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Urząd Miasta i Gminy 
Lwówek Śląski

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.l 19 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Lwówek Śląski 855 85503 2010 500,00

Razem 500,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Mieroszów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Mieroszów 855 85503 2010 100,00

Razem 100,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Międzybórz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Międzybórz 855 85503 2010 100,00

Razem 100,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.
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FB-BP.3111.185.2020.MJ



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Międzylesie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Międzylesie 855 85503 2010 100,00

Razem 100,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Milicz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Milicz 855 85503 2010 600,00

Razem 600,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.l 19 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Mirsk 855 85503 2010 200,00

Razem 200,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.
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Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.M F.l 19 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Niemcza 855 85503 2010 200,00

Razem 200,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.l 19 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Nowogrodziec 855 85503 2010 400,00

Razem 400,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Oborniki Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Oborniki 
Śląskie 855 85503 2010 400,00

Razem 400,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Olszyna

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.l 19 

( nr wewnętrzny — MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Olszyna 855 85503 2010 200,00

Razem 200,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Pieńsk 855 85503 2010 100,00

Razem 100,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Polkowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.l 19 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Polkowice 855 85503 2010 800,00

Razem 800,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Prochowice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Prochowice 855 85503 2010 200,00

Razem 200,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.

ŁĄCKIEGO

d z i a k  

.L.U



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Prusice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Prusice 855 85503 2010 300,00

Razem 300,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Przemków

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Przemków 855 85503 2010 200,00

Razem 200,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Radków

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.l 19 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Radków 855 85503 2010 200,00

Razem 200,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Siechnice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Siechnice 855 85503 2010 600,00

Razem 600,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełno sprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Sobótka

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Sobótka 855 85503 2010 300,00

Razem 300,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Stronie Śląskie 855 85503 2010 200,00

Razem 200,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.
Zup. VKI



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Strzegom

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Strzegom 855 85503 2010 600,00

Razem 600,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Strzelin 855 85503 2010 300,00

Razem 300,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.
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FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Syców

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.l 19 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Syców 855 85503 2010 400,00

Razem 400,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.

/



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Szczytna

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Szczytna 855 85503 2010 200,00

Razem 200,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Ścinawa

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.l 19 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Ścinawa 855 85503 2010 200,00

Razem 200,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Środa Śląska

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Środa Śląska 855 85503 2010 500,00

Razem 500,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Świerzawa 855 85503 2010 100,00

Razem 100,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Trzebnica

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Trzebnica 855 85503 2010 600,00

Razem 600,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.
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FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Twardogóra

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Twardogóra 855 85503 2010 400,00

Razem 400,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.
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W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Wąsosz

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Wąsosz 855 85503 2010 100,00

Razem 100,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

’ŁĄCKIEGO
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W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.
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FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Węgliniec

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Węgliniec 855 85503 2010 200,00

Razem 200,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Wiązów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Wiązów 855 85503 2010 100,00

Razem 100,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.
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FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Wleń

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.M F.l 19 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Wleń 855 85503 2010 100,00

Razem 100,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Wołów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Wołów 855 85503 2010 400,00

Razem 400,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.
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Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy 
Ząbkowice Śląskie

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Ząbkowice 
Śląskie 855 85503 2010 500,00

Razem 500,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełno sprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Ziębice

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Ziębice 855 85503 2010 200,00

Razem 200,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Zloty Stok

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Złoty Stok 855 85503 2010 100,00

Razem 100,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Żarów

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Żarów 855 85503 2010 300,00

Razem 300,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy 

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.



FB-BP.3111.185.2020.MJ

Urząd Miasta i Gminy 
Żmigród

W związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.6.2020.MF.119 

( nr wewnętrzny -  MF008) z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 13 listopada 2020 r.

rok 2020 zawiadamiam, że zostały wprowadzone następujące zmiany:

(w złotych)

Jednostka samorządu 
terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Kwota zwiększenia

UMiG Żmigród 855 85503 2010 400,00

Razem 400,00

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na 

realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy 

o Karcie Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuję, że powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie 

zadaniowym na 2020 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej 

szczegółowości:

Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 

Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny

Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami 

niepełnosprawnymi

Działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po 

stronie dochodów.
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W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy

w tytule przelewu wskazać m.in. numer wewnętrzny decyzji -  MF008.


